Talent Lisandro Suriel

Met zijn project Ghost Island streeft Lisandro er naar de Caribische identiteit
vanuit een denkbeeldige sfeer te onderzoeken, in een zodanige hoedanigheid
dat het project internationaal werd erkend door culturele collega's.
Het is een prachtig artistiek project dat niet onopgemerkt bleef binnen het
Caribisch academisch netwerk.
In Guadeloupe werd op de Tilting Axis 5-conferentie, Beyond Trends:
Decolonization and Art Criticism, aangekondigd dat hij de nieuwe Fellow
2019/2020 zou worden voor hun Collections and Commissioning Fellowship in
Schotland. Tilting Axis is een streven dat draait om een Caribische gebied voor
een creatieve en academische verkenning van
kunst en cultuur. Het is een samenwerking tussen onder andere
Mother Tongue in Schotland en Londen, The Fresh Milk Art Platform in
Barbados, The National Art Gallery of the Bahamas en de British Council.
De fellowship werd uitgevoerd in de maand oktober in 2019.Tijdens deze
fellowship presenteerde hij ook werk gemaakt met behulp van het
VN Decennium Fonds op Naam.
En ondanks een wereldwijde pandemie, culmineerde zijn fotografisch werk in
verschillende tentoonstellingen en presentaties over de hele wereld.
Ghost Island werd gevraagd om te showen op Noorderlicht, het bekendste
internationale fotografiefestival van Nederland, en op G.R.I.D.L.O.C.K. een
virtuele tentoonstelling met kleurkunstenaars van AucArt in Londen. Het werk
was ook te zien op de prestigieuze virtuele editie van Photo Basel en op de
tentoonstelling Prospects and Concepts in samenwerking met het Mondriaan
Fonds voor de kunstbeurs Art Rotterdam. Later dit jaar zullen er meer beelden
van Ghost Island te zien zijn op de UNSEEN Photography Fair in Amsterdam,

de grootste beurs voor fotografie in Nederland, en op de Atlantic World Art Fair
in Barbados in samenwerking met Artsy (een nieuwe initiatief dat nog in
ontwikkeling is).
Door de redactie van Fotografiemuseum Amsterdam (FOAM) werd Lisandro uit
1803 fotografen uit 72 landen geselecteerd als een van de 20 talenten voor het
jaar 2021. Als nieuw gescout talent is Lisandro’s Ghost Island gepubliceerd in
de Talents-uitgave van het FOAM Magazine. ‘Voor de omslag van deze
internationaal verspreide publicatie werd een afbeelding van Ghost Island
gekozen’, meldt Lisandro ons met gepaste trots.

Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied
is een enorm trotse sponsor!

Short film La Dama Blanca

La Dama Blanca koestert het verleden. Wat is het leven nog waard zonder haar
herinneringen? Daarin kan ze hem vinden, haar grote liefde. Bij de muziek van
‘Te Busco’ schittert hij in zijn rol. Ze staat voor hem, in het wit gekleed en hij

kust haar, een kus die nog op haar lippen brandt.
Haar butler Sancho is vastbesloten om ‘zijn’ Dama Blanca terug naar het heden
te trekken, maar haar exgeliefde waart door het huis. In de muziek, in zijn
foto’s, in haar gedachten... Francis is een spook waar Sancho zijn vinger niet
op kan leggen.
‘La Dama Blanca’ is een Papiamentstalige verfilming van het gelijknamige
toneelstuk. Een klassieke vertolking waarin de hunkering naar een
onbeantwoorde liefde centraal staat. Deze Short Film is een project van onder
andere Guus de Sain, als Director en Producer en Hester Jonkhout als Director
of Photography en Editor. Met in de hoofdrol Rina Penso en Giovanni Abath.
Helaas laat de kennismaking met de Short Film La Dama Blanca
nog even op zich wachten.
Vanwege de aangescherpte voorzorgsmaatregelen m.b.t. COVID-19 is de
première tot nader orde uitgesteld.
Volg de Facebook pagina van La Dama Blanca om op de hoogte te blijven van
nieuws rondom de nieuwe première datum.

Staat je projectidee onder druk door Covid?
Kies subsidie op maat!

Dit subsidiebeleid biedt de mogelijkheid om extra financiële ruimte te creëren
voor projecten c.q. kunst & cultuurorganisaties die momenteel of op termijn
financiële consequenties (zullen) ondervinden al gevolg van de Covid-19 crisis.
Looptijd van het subsidiebeleid:
- Gestart 11 mei 2020
- Op 1 september 2021 is de sluitingsdatum
- De laatste aanvraag kan tot en met 31 augustus 2021 ingediend worden
Lees hier meer!

Homenahe na Padú Lampe
Djaluna 26 di aprel, Padú, e tata di e kultura di Aruba, lo a kumpli 101 aña.
Riba e fecha di 101 aña di su natalisio, Edjean Semeleer a presentá un
konsierto kombiná ku un dokumental hopi speshal na su honor.

Aña pasa na okashon di e selebrashon di e sentenario di Padú, Stan Kuiperi a
skirbi un buki dedika na e karera eksepshonal di Padú durante
8 dekada komo pintor.
Padú a laga un herensha di balor nashonal atras pa siguiente generashonnan.
Esaki por wordu kategorisá den dos parti.
E prome parti ta su legado artistiko grandi i permanente ku e akapara su
pinturanan, su literatura i su músika.
E di dos parti ta su personalidat karakterisá pa su gratitut profundo pa tur
bendishonnan risibí i su rèspèt sinsero pa dignidat i balornan humano.
Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied ta hopi orguyoso di por a
spònser ambos proyekto.

Toegezegde projecten DB -vergadering 30 maart 2021
1. Fundashon Arte di Palabra
Organisatie Finale Arte di Palabra ABC 2021 op Aruba - Curacao
2. St. Eust. Center for Archaeological Research
Tentoonstelling Maritieme Historie van St. Eustatius- St. Eustatius
3. Dhr. Orlando Martina
Productie film "Mondi Ku Ne"- Curacao
4. Aldaïr Pieters
Voor de productie van de videoclip "Krese" - Curacao

5. Dhr. Rurike Redan
Voor de aankoop van muziekinstallatie- St. Eustatius
6. BASHA Found. For the Performing Arts Aruba
Organisatie Covid Proof Poetry Nights in 2021 - Aruba
7. Fundashon Arte di Palabra
Organisatie van Arte di Palabra competitie 2021 Covid Proof - Curacao
8. Dhr. Carlos B. Bislip
Organisatie Covid proof Jam Jazz Appreciation Concert - Aruba
9. Dhr. Mitchell Tromp
MTCHLL X Krosshart Live concert - Aruba
10. Mw. Angela Croes-Baidez
Project "Canto na mi Tera" - Aruba
11. Stichting Jeugdtheaterschool Drazans
Verfilming van de theatervoorstelling "Lampje" - Curaçao
12. Mw. Katherina Felisia
Voor de kosten van haar Promotieonderzoek Cur. en Ned. recht - Curaçao

PBCCG wil zoveel mogelijk culturele initiatieven steunen,
help ons en....

Doneer nu
De volgende nieuwsbrief kunt u in mei weer verwachten.
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